ОТГОВОР по възражения срещу текст от Проекта за изменение и допълнение
на ППЗИХУ, а именно - разпоредбата на § 14 и предвидените в него изменения на т.1,
буква „в” от Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от ППЗИХУ, отправено три пъти на
21.02.2013 г. както следва: 1) в 16:29:30 ч.; 2) в 16:36:46 ч.; 3) в 16:47:57 ч. от д-р
Даниела Данчева – Национално сдружение за протетика и ортотика.
Разпоредбата на § 14 и предвидените в него изменения на т.1, буква „в” от
Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от ППЗИХУ касае промяната на броя на
предвидените ремонти – от 3 на 2 в рамките на експлоатационния 4 годишен срок на
медицинските изделия – модулни протези за долни и горни крайници.
Тази промяна е инициирана въз основа и в съответствие на постъпило в МТСП
мотивирано предложение от Агенцията за социално подпомагане (АСП), което е било
и повод за създаването, на експертната Междуведомствена работна група, разработила
Проекта.
АСП констатира тенденцията, а именно че след изтичане на гаранционния
срок, ремонтът на модулна протеза, като стойност се доближава до стойността на
нейното изработване. Съгласно т. 1, буква „в“ на Приложение 7 към чл. 40, ал. 1 от
ППЗИХУ експлоатационния срок на модулната протеза е четири години с право на три
ремонта, което на практика води до изплащане в троен размер на стойността на вече
изработената протеза.
Именно с оглед оптимизация на разходите, свързани с изплащането на ремонти
на модулните протези АСП изготви предложение до Междуведомствената работна
група за преценка на възможностите за редуциране на полагащите се 3 бр. ремонта в
рамките на 4-годишния експлоатационен срок.
АСП е установила също, че няма оплаквания от гражданите във връзка с
предложението за намаляване на броя на ремонтите, а оплаквания и възражения имат
фирмите, което е доста смущаващо.
Следва да се имат предвид, че предвидените промени в Приложение № 7 от
ППЗИХУ не целят „рестрикции на правото на хората с ампутации на модулно
протезиране“ тъй като в колона 6, графа „Забележка”, т. 1 към горепосоченото
Приложение, законодателят е предвидил възможността по преценка на ортопедотравматологична ЛКК експлоатационните срокове на медицинското изделие да могат
да бъдат намалени в зависимост от промяната във функционалната годност на
протезата и състоянието на ампутирания чукан. Необходимостта от подмяна на
протезата се удостоверява с констативен протокол, подписан от оторизирания ортопед
и от регистрираното физическо или юридическо лице, изработващо протезите. В тази
връзка са и уредени и въпросите свързани с продължителността (размера) на
експлоатационните срокове нормативната уредба, визирайки в случая чл. 13 от
Наредбата за съществените изисквания и процедурите за оценяване на
съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските изделия – медицинското изделие се проектира
и произвежда така, че по време на посочения от производителя експлоатационен
срок характеристиките и действието на изделието не трябва да се променят по начин,
който може да застраши безопасността и здравето на пациентите, на медицинските
специалисти и на трети лица, когато изделието е подложено на натоварване/удар при
нормални условия на употреба.
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